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The present book is a textbook and thus an integral component of the Top 30
Course of the David G Simons Academy™. It is not for sale in book trade.

The depicted techniques of dry needling describe the superficial application of dry
needling. The regions of the body on which intramuscular dry needling can be used
will be taught in the practical part of the David G Simons Academy™ course.
The techniques in this textbook may be executed only by trained professionals.
Improper application can lead to disability or to death. The authors of this
textbook decline any liability arising from the use of this textbook.
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Illustrations: All anatomy figures and referred pain patterns are from David G.
Simons, MD, Janet G. Travell, MD & Lois Statham Simons «Myofascial Pain &
Dysfunction – The Trigger Point Manual», Volume 1, Copyright 1999, and
Janet G. Travell, MD & David G. Simons «Myofascial Pain & Dysfunction –
The Trigger Point Manual», Volume 2, Copyright 1992, with permission of the
publisher Lippincott Williams & Wilkins.
All other illustrations are produced by the authors.
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